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ENCONTRO 09 
 
6. A RESPONSABILIDADE OBJETIVA NO CÓDIGO CIVIL 

 
  
6.1. Abuso de direito como ato ilícito 
- Tem previsão legal no CC/02?  
 
6.1.1. Origem e finalidade 
- Quando se pode dizer que o abuso de direito passou a ser considerado como ato ilícito e, portanto 
indenizável?  
- Qual sua finalidade precípua?  
- Do que efetivamente trata o abuso de direito?  
 
6.1.2. Teorias sobre o abuso de direito 
- Subjetiva ou dos atos emulativos: tradicional  
- Objetiva: nova concepção  
- Qual foi a teoria adotada pelo CC/2002?  
 
6.1.3. Características da ilicitude do abuso do direito 
- O que caracteriza o abuso de direito?  
- É obrigatória a ocorrência de dano, tal qual o art. 186 do CC/2002?  
 
6.1.4. O abuso do direito como princípio geral 
- Trata-se de um princípio geral do direito?  
- No entanto, sua elevação a princípio geral, não se constitui como um perigo à segurança jurídica?  
- E quais são os meios/mecanismos de controle que nos é posto à disposição?  
 
6.1.5. Os limites estabelecidos pela lei 
- Limites específicos: fim social e econômico  
- Limites gerais: boa-fé e bons costumes 
 
6.1.5.1. Fim econômico  
- Proveito material ou vantagem que o exercício do direito trará 
-Questão contratual:  
 >rescisão unilateral de contratos de representação comercial  
 > recusa do estabelecimento de ensino em conceder a documentação necessária à transferência 
do aluno em atraso com as mensalidades escolares 
 > pedido de falência quando é suficiente a ação de execução 
 > Operação tartaruga: REsp 207.555-MG 
 > Suspensão do fornecimento de energia elétrica por R$ 0,85: REsp 811.690-RR 
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6.1.5.2. Fim social 
- Fim social: a paz, a ordem, a solidariedade e a harmonia da coletividade  
- Exemplos 
 > violação do poder familiar  
 > utilização do direito de propriedade  
 > concorrência desleal (AgRg nos Embargos de Divergência em REsp 938.607-SP) 
 > Violação do caráter urbanístico das cidades: REsp 302.906-SP 
 > Afastamento de vereador por ato do presidente: REsp 400.983-RO 
 > Abuso por parte do condômino: EREsp 622.472-RJ 
 
6.1.5.3. Boa-fé objetiva 
- CC/02, art. 187: Não se trata da boa-fé subjetiva  
- Que é boa-fé objetiva?  
- Exemplo:  

> denúncia de um contrato de seguro saúde, após anos de pagamento e quando do tratamento de 
doença grave: AgRg no REsp 1.253.696-SP 
 > apropriação dos recursos em conta corrente para pagamento de empréstimo em conta diversa 
 > abuso do direito de informar: REsp 706.769-RN 
 > abuso de direito processual em busca e apreensão de direito intelectual – Microsoft: REsp 
1.114.889-DF 

   
- Quais são as funções da boa-fé?  
 
6.1.5.4. Bons costumes 
- Concepções ético-jurídicas dominantes na sociedade;  
- É irmã-siamesa da boa-fé  
- Má-fé se casa com imoralidade, desonestidade e traição! 
 > Há uma obrigação de não-fazer relativamente ao fato de que tenho de me abster de cobiçar o 
cônjuge alheio?  
 > Traição enseja no pagamento de indenização por dano moral?  
 
6.1.6. Modalidades específicas dos atos abusivos  
 
6.1.6.1. Venire Contra Factum proprium  
- O que significa?  
 
6.1.6.2. Supressio e surrectio 
- Do que trata a supressio?  
- E a surrectio?  
 
6.1.6.3. Tu quoque  
- Qual o significado e origem da expressão?  
- Juridicamente tratando, o que significa?  
 
6.1.6.4. Duty to mitigate the loss 
- Qual seu real significado?  
 

6.2. Responsabilidade por desempenho de atividade de risco 
- Parágrafo único do art. 927 do CC/02: 
 > mas o que significa “risco para os direitos de outrem”? 

> o simples ato de conduzir veículo em via pública não significaria - É a teoria do risco criado?  
 > o risco por si só, gera o dever de indenizar?  
- Cláusula geral de responsabilidade objetiva  
 
6.3. Responsabilidade dos empresários e empresas por danos causados por produtos 
- Agricultor que se utiliza de defensivo que não funciona e que busca responsabilidade contra a empresa 
fabricante do produto: a) implica na aplicação do CDC/90 ao caso? b) a responsabilidade da fabricante 
frente ao agricultor é a subjetiva ou objetiva?  
- Questão temporal: art. 931 do CC/02 foi derrogado pelo art. 12 do CDC/90?   
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